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Házenkářky Slavie Praha postoupily do finále českého play-off MOL ligy a o titul se opět utkají s
Baníkem Most. Pražanky se do bojů o zlaté medaile protloukly po nervydrásajícím druhém
duelu v semifinále proti Sokolu Poruba, ve kterém dnes zvítězily 24:23, přestože ještě ve 35.
minutě prohrávaly 10:17! Finálová série proti Mostu hraná na dvě vítězná utkání začne příští
víkend v hale Slavie ve Vršovicích. Nové mistryně republiky budou známé nejpozději v neděli
19. května.

MOL liga – semifinále II
Sokol Poruba – Slavia Praha 23:24 (14:10)
Kdo neviděl, neuvěří! Slávistky jsou mistryněmi druhých poločasů a klidně si mohou dovolit dám
soupeřkám až sedmigólový náskok. J To je nejnovější zjištění. Protože vstup do utkání a pak
ještě do druhého dějství jim nevyšel. Rychle prohrávaly a za celou první půli se ani jednou
nedostaly do vedení. Přestože o přestávce byly čtyři mínus (za Porubou) a krátce po vstupu do
druhého dějství dokonce mínus sedm, ani to je „nesemlelo“ a…

Předvedly jeden z nejúžasnějších výkonů a obratů probíhajícího ročníku MOL ligy. Pomohla k
tomu změna taktika a střídaní. Jedno v brance Slavie a druhé na pozici pivotky. Náskok
domácích se tenčil a tenčil, ale ještě deset minut před koncem řádné hrací doby činil čtyři
branky. Ovšem již po pěti minutách se vše otočilo, když zaúřadovala Adriana Míšová. Pražanky
se díky ní dostaly poprvé do vedení, soupeřky ještě naposledy vyrovnaly. Poslední slovo měla
Veronika Galušková, která domácím uzmula naději na sedmičkový rozstřel a nakonec poslala
slávistky do finále!!!

Takovou radost kouč Slavie Jan Salač se svými svěřenkyněmi ještě nezažil. Byl to
nejemocionálnější projev v celé sezoně, která nezačal dobře a ještě v lednu ztrácely Pražanky
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na postupové pozice do play-off devět bodů. Nyní jsou však ve finále! „Absolutně největší
euforie, podruhé jsem holky viděl takto se radovat, je to prostě krása,“ komentuje Salač.

Salač ke stavu 10:17: „To už bylo moc. Přesto jsem pořád věřil. Vždyť doma jsme byli v
poločase schopní prohrávat o šest gólů. Ale přinám, že nám hodně teklo do bot. Proto jsme
reagovali oddychovým časem a holkám říkali, že se musíme vracet do zápasů po malých
krůčcích. Po prohraném prvním poločasu jsme chtěli zápas možná až moc rychle.“

Salač ke zbývajícímu času: „Těch zbývajících 25 minut jsou z říše snů. Podařilo se nám něco,
co není normální a už se jen tak nepodaří. Holkám obrovsky gratuluji za odvedený výkon,
samozřejmě ve druhém poločase. Fakt jsem neměl slov.“

Salač k víře: „Ano, fakt jsem věřil. Měl jsem v hlavě to domácí utkání, které nám také v prvním
poločase nevyšlo. Stejně jako dnes v Ostravě. Ale ještě víc nám nevyšel ten začátek druhé
půle, tam jsme to úplně pokazili.“

Salač ke klíčovým momentům: „Pak jsme sáhli ke střídání na pivotu, protože se nám tam
nedařilo. Adriana Míšové na té pozici vystřídala Martinu Tulipánovou i Barboru Večeřovou. A
všechno začalo fungovat. K tomu jsme ve 40. minutě vyměnili brankářky, kdy nastoupila Míša
Hillbrandová, která tu bránu úplně zavřela. A v posledních minutách jsme soupeřky, co se týče
obrany, k ničemu nepustili. Na hráčkách bylo vidět to, co jsme viděli v posledních zápasech
základní části, kdy jedna makala za druhou, byly schopné si pomoc, vyzařovala z nich energie a
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odhodlání. Díky tomu jsem věřil.“

Bylo jasné, že se výprava Slavie po dnešním utkání vrací vlakem Českých drah zpět do Prahy.
Pokud by slávistky dnes prohrály, zítra ráno by opět nasedly do Pendolina a cestu do Ostravy
by si zopakovaly. A to se nechtělo jim, ani trenérům, vůbec nikomu. „Na hec s vlakem došlo v
poslední oddychovém čase. Holkám jsem to připomněl a tím jsem je ještě více vyburcoval.
Jízda vlakem zpět s vědomím toho, že už do Ostravy nemusíme, bude příjemnější a
pohodlnější,“ říká salač.

A Salačovo gesto na závěr: „Musím sportovně přiznat, že jsme dnes šťastnější vítězové, ale…
To se tak někdy stává. Dnes se to přiklonilo k nám. A ve finále se děj vůle boží. Od pondělí se
chystáme na Most.“

Nejlepšími střelkyně Slavie Praha byly Terezy Fryčáková a Pokorná s pěti brankami.

Nejvíce branek Sokola Poruba: Smetková 6, Polášková 6/2, Konečná 3.
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Sestava a branky Slavie Praha: Serafimová, Hillebrandová, Šlejtrová – Fraňková, Míšová 5,
Novotná, Večeřová, Jačková 1, Tulipánová, Pokorná 5/3, T. Fryčáková 5, V. Fryčáková 3,
Svobodová, Chovancová, Galušková 3, Chlupová 2. Trenéři: Salač, Vítková.

Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 3/3 - 3/3.Vyloučení: 6:4. Diváci: 187. K
onečný stav série:
0:2.

Druhé semifinále: Baník Most – SHK Veselí nad Moravou 32:26, konečný stav série 2:0.

Termíny českého finále play-off – 1. utkání: 11. nebo 12. května Slavia Praha – Baník Most;
2. a případné 3. utkání: 18. a 19. května Baník Most – Slavia Praha.

Konečné pořadí MOL ligy 2018-2019:

1. Iuventa Michalovce 41 bodů, 2. Baník Most 36, 3. Duslo Šala 29, 4. Sokol Poruba 28, 5.
Slavia Praha 27, 6. SHK Veselí nad Moravou 25, 7. Zora Olomouc 21, 8. HC Zlín 17, 9. DHC
Plzeň 16, 10. Sokol Písek 13, 11. ŠŠK Bemaco Prešov 10, 12. Sokol RMK Bánovce nad
Bebravou 1.
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